
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

قال رحمه هللا وكل شًء ٌجري بمشٌئة هللا وعلمه وقضائه وقدره فغلبت 

مشٌئته المشٌئات كلها وغلب قضاؤه الحٌل كلها ٌفعل هللا ما ٌشاء وهو غٌر 

 ظالم أبدا ال ٌسأل عما ٌفعل وهم ٌسألون .

قوله رحمه هللا وكل شًء ٌجري بمشٌئته وعلمه ٌعنً كل ما فً الكون 

مما هو فً السماوات واالرض ٌجري بمشٌئة هللا بأمره كما قال سبحانه 

انما امره اذا اراد شٌئا ان ٌقول له كن فٌكون فاذا هللا اراد شٌئا ٌقع وهو 

ر وال رادَّ ال رادَّ ألمالمراد بذلك االمر الكونً فاذا اراد أي امر ٌقع 

سبحانه لقضائه وقال جل وعال وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر وهو 

سبحانه إذا أراد شٌئا ٌقضً باألمر ال ٌرده شٌئا لذلك قال وكل شًء 

ٌجري بمشٌئته وعلمه ٌعنً كل ما ٌقع فً الكون ال ٌقع إال بعلم هللا كما 

ظلمات األرض وال قال سبحانه وما تسقط من ورقة إال ٌعلمها وال حبة فً 

رطب وال ٌابس إال فً كتاب مبٌن وقال سبحانه ان هللا بكل شًء علٌم 

وقال وهللا بكل شًء علٌم وقال سبحانه ال تدركه األبصار وهو ٌدرك 

األبصار وهو اللطٌف الخبٌر وقال سبحانه ان هللا سمٌع بصٌر وقال 

هللا ال ٌمكن ان  سبحانه وهللا خبٌر بما تعملون فكل شًء فً هذا الكون بعلم

ٌقع شًء ال ٌعلمه سبحانه وسع كل شًء علما بل انه مع هذا بل مع علمه 

مكتوب اٌضا كما قال سبحانه الم تعلم ان هللا ٌعلم ما فً السماء واألرض 

ان ذلك فً كتاب ان ذلك على هللا ٌسٌر وقال سبحانه الم تر ان هللا ٌعلم ما 

نجوى ثالثة اال هو رابعهم وال  فً السماوات وما فً األرض ما ٌكون من

لك وال اكثر اال وهو معهم اٌن ما ذ خمسة اال هو سادسهم وال ادنى من

فكل كانوا ثم ٌنبئهم بما عملوا ٌوم القٌامة ان هللا بكل شًء علٌم سبحانه 

شًء ٌجري بعلمه ثم قال وقضائه وقدره ٌعنً عندنا القضاء وعندنا القدر 

وكالهما علم ٌقول ال فرق بٌن القضاء والقدر ما الفرق بٌنهما بعض اهل ال

سواء فً المعنى القول الثانً وهو أقرب ان القدر قبل ان ٌقع األمر 

والقضاء إذا وقع مثال هللا عز وجل قدَّر وقوع حادث على فالن فإذا حدث 

ر مثل قدَّر هللا على  ر ٌعنً وقع ذلك الذي قد ِّ نقول قضً ذلك الذي قد ِّ

ات نقول قضى هللا ذلك الذي قدَّره سبحانه لذلك قال الوفاة فاذا مشخص 



وبقضاء هللا وقدره ٌعنً الذي ٌحدث بأمر هللا وهو الذي قضاه سبحانه وهو 

الذي اٌضا قدَّره كما قال سبحانه وكل شًء عنده بمقدار وقال سبحانه 

وكان أمر هللا قدرا مقدورا وقال سبحانه وما كنا عن الخلق غافلٌن فهو 

لع على خلقه وقال سبحانه ولو انما فً األرض من شجرة أقالم سبحانه مط

والبحر ٌمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات هللا ان هللا عزٌز حكٌم 

وهكذا فكل ما ٌحدث بمشٌئة هللا هو الذي شاءه وكل ما ٌحدث بعلم هللا هللا 

 علمه وكل ما ٌحدث هللا كتبه وكل ما ٌحدث هللا خلقه وكل ما ٌحدث هللا

سبحانه وتعالى قضاه وقدَّره فهو مالك الكون كما قال سبحانه مالك ٌوم 

الدٌن وقال سبحانه اال له الملك وقال سبحانه تبارك الذي بٌده الملك وقال 

سبحانه ٌدبر األمر وقال سبحانه اال له الخلق واألمر وقال سبحانه بٌدك 

قال له مقالٌد الخٌر انك على كل شًء قدٌر جل وعال فهو مدبر الكون و

 ٌلالح السماوات واألرض قال غلبت مشٌئته المشٌئات كلها وغلبت قوته

كلها هنا قوله غلبت مشٌئته المشٌئات كلها ٌعنً لو شاء احد شٌئا وهللا لم 

ئها وما قضى ٌشئه ال ٌقع فلو مثال رجل شاء ان ٌتزوج امرأة وهللا ما ٌشا

عل بسحر ونحو ذلك ما ذلك ال ٌمكن ان ٌتزوج ولو فعل ما فعل ولو ف

ٌستطٌع ألن هللا قال عن نفسه وهللا غالب على أمره ولكن اكثر الناس ال 

ٌعلمون وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده بل لو اجتمع الخلق كلهم على 

شًء ٌرٌدونه وٌشاؤونه وهللا شاء غٌر ذلك لم ٌشأ ما أرادوه هم كما قال 

مرد له وما لهم من دونه من وال ال  سبحانه واذا اراد هللا بقوم سوءا فال

احد ٌستطٌع ان ٌرده الن هللا شاء ذلك لذلك قال غلبت مشٌئاته المشٌئات 

كلها كل مشٌئات البشر فقٌر غنً عظٌم ضعٌف كل من شاء لك هللا هللا 

ٌشاء مشٌئة هللا فوق مشٌئته كما قال جل وعال وما تشاؤون اال ان ٌشاء هللا 

كلها ٌعنً القوات والقدرات ٌعنً قوة هللا فوق كل قال وغلبت قوته الحٌل 

قوة غلب قضاؤه الحٌل كلها وغلب قضاؤه الحٌل كلها ٌعنً غلب ما أراده 

والقوات كما قال سبحانه عن قوم سبحانه بقوته وعظمته جمٌع القدرات 

عاد من أشد منا قوة أولم ٌروا ان هللا الذي خلقهم هو أشد منا قوة وكانوا 

حدون فلما تظاهروا بالقوة اتاهم شًء ٌسٌر اهلكهم الرٌح فأرسلنا بئاٌاتنا ٌج

علٌهم رٌحا وكذلك فرعون قال ما علمت لكم من إله غٌري أغرقه هللا 

بالماء وهكذا لذلك قال غلب قضاؤه الحٌل كلها ٌعنً ما أراده هللا ٌقع حتى 



ولو كان الذي وقع علٌه األمر ذلك سعى الى عدم وقوعه ٌقع قال جل 

ال اٌنما تكونوا ٌدرككم الموت ولو كنتم فً بروج مشٌدة وقال سبحانه وع

ما ٌفتح هللا للناس من رحمة فال ممسك لها وما ٌمسك فال مرسل له من 

بعده وهو العزٌز الحكٌم قال ٌفعل ما ٌشاء وهو غٌر ظالم ابدا ٌعنً ٌفعل 

ه وٌفعل فً كونه ما ٌشاء كما قال سبحانه وٌفعل هللا ما ٌرٌد وقال سبحان

هللا ما ٌشاء وقال سبحانه ال ٌسأل عما ٌفعل وهم ٌسألون فهو ٌفعل فً 

ه كونه  ما اراد وع هذا الملك العظٌم والجبروت والقوة اال انه سبحانه تنزَّ

عن الظلم ما ٌظلم احدا لذلك قال ٌفعل ما ٌشاء وهو غٌر ظالم ابدا مع قوته 

ذا من كمال صفات هللا وقهره وجبروته وعلوه وعظمته ما ٌظلم احدا وه

سبحانه كما قال عن نفسه وما انا بظالم للعبٌد وقال جل وعال وما هللا ٌرٌد 

ظلما للعالمٌن وقال سبحانه وما ربك بظالم للعبٌد وقال فً الحدٌث القدسً 

ٌا عبادي انً حرمت الظلم على نفسً وجعلته بٌنكم محرما فال تظالموا 

ما كسبت ال ظلم الٌوم ان هللا سرٌع وقال سبحانه الٌوم تجزى كل نفس ب

الحساب وقال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمٌن وقال وما 

ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم ٌظلمون وقال سبحانه وما ظلمناهم ولكن 

ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم ءالهتهم التً ٌدعون من دون هللا من شًء 

نه ال ٌظلم احدا ثم قال وتقدس عن كل لما جاء أمر ربك وهكذا فاهلل سبحا

سوء وحٌ ِّن تقدس ٌعنً القدوس ٌعنً المنزه والمبرء من كل سوء ٌعنً 

امر سًء من ظلم وعدم بذل وكرم ونحو ذلك وحٌن الحٌن ٌعنً العٌب من 

حٌن عٌب ٌعنً هللا عز وجل تقدس وتنزه عن كل وصف كل سوء وحٌن 

ل فٌه بوصفه ان ٌجعل معه سوء او كل وصف عٌب ومما ٌذم هللا عز وج

الها آخر مثل ثالث ثالثة الهٌن اثنٌن او ٌجعل معه شرٌكا من االولٌاء 

واألنداد واألولٌاء والصالحٌن ونحو ذلك كما قال علٌه الصالة والسالم قال 

ال أحد أصبر على أذًى سمعه من هللا قال أخلقهم وأرزقهم وٌعبدون معً 

ما قال جل وعال لم ٌلد ولم ٌولد ولم غٌري فهو سبحانه منزه عن الولد ك

ٌكن له كفوا أحد قال ومنزه عن كل عٌب وشٌن ومنزه عن كل عٌب وشٌن 

ه عنه فله سبحانه الصفات  كذلك كل أمر معٌب ال كمال فٌه هللا سبحانه منزَّ

العلى واألسماء الحسنى كما قال سبحانه له األسماء الحسنى وقال فله 

العزة وهكذا من الصفات العظٌمة التً تنزه هللا الحسنى وقال وهلل األسماء 



عز وجل بها تنزه عن كل عٌب وشٌن أي كذلك تنزه عن كل فعل مشٌن 

من ظلم ونحو ذلك ال ٌسأل عما ٌفعل وهم ٌسألون ال ٌسأل عما ٌفعل ألنه 

ال ٌظلم احدا وله الصفات العلى وهم ٌسألون أي الخلق ٌسألون عما ٌفعلونه 

وفٌهم الحسد والكذب والكبرٌاء والظلم ونحو ذلك ألن صفاتهم ناقصة 

فٌسألون عن تلك األمور التً وقعوا فٌها من نقص اما الرب سبحانه فلٌس 

فً افعاله وال فً اسمائه وال صفاته أي نقص وال عٌب فال ٌسأل عما ٌفعل 

 وهم ٌسألون وهللا اعلم .

 كفارة ؟س/ ٌقول ما مقدار الطعام الذي ٌؤتى المسكٌن الواحد فً ال

 نصف صاع من بر او شعٌر نصف صاع .

 س/ ٌقول أوتر اول اللٌل ثم اراد ان ٌصلً اخر اللٌل ماذا ٌفعل؟

 نقول ٌصلً مثنى مثنى . 

س/ ٌقول رجل طلق زوجته طلقة اولى وفً اثناء عدتها تزوجت هً 

 رجال آخر ولم تتم عدتها فهل النكاح صحٌح ؟

اذا انتهت عدة األول تتزوج ف ما زالت فً عصمة األول ٌفرق بٌنهما

 خر .باآل

فما استٌقظ اال بعد ان طلعت س/ ٌقول شخص نام عن صالة الفجر 

 الشمس فهل ٌجهر بصالته او ال ؟

ٌقضٌها على صفتها ٌجهر اذا لم ٌكن فٌه تشوٌش عل احد مثل شخص نام 

عن صالة العصر فما استٌقظ اال بعد صالة المغرب هل ٌصلً العصر 

 سرا كذلك .سرا ام جهرا 


